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इकफार भवीश  (1982-1995) 

 

इकफार भवीशचा जन्भ ऩाककस्तानभध्मे राशौयच्मा जलऱ भयुीदके गालात 
झारा. जेव्शा तो पक्त चाय लऴााचा शोता, तेव्शा त्माच्मा गयीफ आईलडडरािंनी एका 
गालरच्माच्मा कायखाना भारकाकडून फाया डॉरय उधाय घेतरे शोते. कजााच्मा 
फदल्मात, इकफार एक भजदयू झारा, जोऩमतं कजा पेडत नाशी तो ऩमतं योज 
इकफार गालरच्माच ेकाभ कयाले रागणाय शोते. तो ददलवबयात पक्त २० वेंटच 
लभऱलत शोता.  

जेव्शा इकफार दशा लऴााचा झारा, तेव्शा ऩाककस्तानच्मा फिंधऩत्रित भजदयू 
भकु्ती भोचााने त्मारा भकु्त केरिं. स्लतिंि झाल्मालय इकफारने वाशवाने फार 
भजुयीच्मा वलरुद्ध आलाज उठलरा..   

इकफारच्मा कटू अनबुलाची फातभी दयू-दयू ऩमतं ऩोशचरी. त्माने आऩरी 
कशाणी वािंग्मावाठी घयाऩावनू खूऩ रािंफऩमतं प्रलाव केरा.  

इकफारने स्टॉकशोभ भध्मे एका आिंतययाष्ट्रीम श्रलभक विंभेरनात बाऴण 
ददरे. त्मारा फॉस्टनभध्मे रयफॉक ह्मभून याइट्व पाउिं डळेन कडून ऩयुस्काय लभऱारा. 
विंमकु्त भानल अधधकाय उच्चामकु्ताने इकफाररा "वभकारीन गुराभी  ज्माभऱेु 
जगातरी राखो भरुिं प्रबावलत आशेत त्माच्मा वलरुद्ध ऩाककस्तानात ददरेल्मा 
रढाईचा चॅश्पऩमन,” पशणून त्माचा वन्भान केरा. 

इकफार  कामद्माचा अभ्माव करू इश्च्ित शोता. ब्रैंडडव मनूनललवाटीने 
त्मारा ऩणूा लळष्ट्मलतृ्ती ददरी.  

इकफार रा गारीचा उद्मोगाच्मा भारकािंकडून भतृ्मचूी धभकी ददरी 
गेरी. १६एवप्रर १९९५रा जेव्शा तो त्माच्मा दोन चरुत बालािंफयोफय आऩल्मा 
गालात वामकर चारलत शोता,तवे्शा  इकफार रा गोऱी भारून त्माची शत्मा 
कयण्मात आरी, तो तेव्शा पक्त १२ लऴााचा शोता. त्माच्मा भतृ्मचु्मा लेऱी 
ऩरयश्स्थती विंळमास्ऩद शोती.  

शभ खतयों वे फचने के लरए प्राथाना न कयें,  
फश्ल्क उनका वाभना कयत ेवभम ननडय फने यशें. 

यवल िंद्रनाथ टैगोय 



 जोऩमतं त्माचे आईलडीर फाया डॉरयचे कजा पेडत नाशी, तोऩमतं 
चाय लऴााच्मा इकफाररा गालरच्माच्मा कायखान्मात काभ कयालिं 
रागणाय शोतिं. एका भुराच्मा स्लातिंत्र्माची ककिं भत पक्त फाया डॉरय 
शोती. 

बारा डॉलर  



“इथिं ऩतिंग आणामचा नाशी!” गालरच्माच्मा कायखाना 
भारकाने इकफाररा अिंधाऱ्मा कायखान्मात त्मारा 
ओढरे. नतथिं एकभेल खखडकी शोती, ज्मालय रोखिंडी 
गज रालरेरे शोत े

इकफार रा एका वाखऱीने वलणकाभाच्मा भलळनरा 
फािंधून टाकरिं गेरिं, ज्माभुऱे तो ऩऱू ळकणाय नव्शता. 



इक़फारने त्माच्मा वायखे वाखऱीरा फािंधरेल्मा 
भुरािंच्मा अनेक यािंगा फनघतल्मा. वगऱेजण 
अिंधायात गारीचा वलणत शोते.  

िोटी, नाजूक फोटिं फायीक नभुने वलणू ळकत शोती.  
इतकिं  फायीक की भारकारा इकफारने वलणरेरा ऩतिंगाचा 
नभुना ददवरा नाशी. त्माचे शात काभ कयत शोत,े तवे्शा 
त्माचे डोकिं  आकाळात उडत शोते. 



इकफार अिंधाऱ्मा घयात याशत शोता. तो वूमा उगलण्माच्मा 
आधी कायखान्मात ऩोशचत अवे आखण भग तो 
ददलवबय काभ कयत अवे. वूमा अस्तारा गेरा की भग 
तो घयी ऩयत मेई.  

एकदा यािी घयी आल्मालय इकफाररा घयाच्मा दयलाज्मा 
लय नोटीव रालरेरी ददवरी. कजााच्माफाफत एक लभदटिंग 
शोणाय शोती. शे तचे कजा शोतिं ज्माभुऱे इकफारवायखी  
भुरिं गुराभीत ढकररी गेरी शोती.  



इकफार भीदटिंगरा गेरा. त्मारा कऱरिं की आता कजा 
फेकामदेळीय झारिं आशे आखण वगळमािंचे कजा आता भाप 
केरे गेरे आशे. आता तो गालरच्माच्मा कायखानदायाचा 
गुराभ यादशरा नव्शता. आता तो भुक्त झारा शोता. 

भग तो ऩऱत अिंधाऱ्मा कायखान्मात गेरा, त्माने नोटीव 
पडकालरी आखण तो ओयडरा, “आता तुपशी वगऱे 
स्लतिंि झारा आशात! आऩण वगऱे भुक्त झारो आशोत.” 



गुराभीतून भुक्त  झारेरा इकफार भग ळाऱेत जाऊ रागरा. 
तो अभ्मावात शुळाय शोता आखण त्माने लेगाने प्रगती केरी. 
तो एक ळूय भुरगा शोता. पशणून त्माने आऩल्मावायख्मा 

फिंधऩत्रित भुरािंवाठी त्माने आलाज उठलरा. कायखान्माच्मा 
भारकािंच्मा धभक्मा मा दशा लऴााच्मा भुरारा घाफयलू ळकल्मा 
नाशी. 

इकफार  वला ऩाककस्तानतीर गालरच्माच्मा कायखान्मात गेरा. 
त्माने ३००० ऩेषा अधधक भुरािंना स्लातिंत्र्माचा विंदेळ ददरा. भग 
तो आऩरा विंदेळ देण्मावाठी वभुद्र ऩाय करून अभेरयकेत बाऴण 
द्मामरा गेरा.  

“भी ऩाककस्तानभध्मे तचे करू इश्च्ितो जे अब्राशभ लरिंकनने  
अभेरयकेत केरिं. भरा भुरािंना गुराभीतून भुक्त कयामचिं आशे.” 



 जेव्शा तो ऩाककस्तानात ऩयत आरा तवे्शा ऩयत धभक्मा 
मामरा वुरुलात झारी. तयीऩण फाया लऴााचा भुरगा त्मािंना 
घाफयरा नाशी. इकफार आता स्लतिंत्र्म शोता. 

भग एक ददलव तो जेव्शा वामकर चारलत शोता तवे्शा 
कोणीतयी त्मारा गोऱी घारून भायरिं.  

अिंनतभ विंस्कायाच्मा लेऱी ऩाककस्तानच्मा ८०० 
रोकािंनी मा ळूय भुरावाठी अश्रू गाऱरे.  

अिंत  




